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Rožni venec

R
“Kdor misli, da obstaja
kakšna druga pot k Bogu
kot molitev, se moti.”
(cerkvena učiteljica sv. Terezija
Avilska, goduje 15. oktobra)

ožni venec ima v molitvi Cerkve posebno mesto.
Govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to
molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa
zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje
prisotnosti v našem življenju.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro
prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme.
S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe.
Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30
očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov
v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele: veseli,
žalostni in častitljivi. Blaženi Janez Pavel II. je dodal tem
delom še svetli del rožnega venca.
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50- krat
ponovimo eno molitev zdravamarija v enem samem
delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema z mislijo
sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v
katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori.Rožni venec,
ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci.
Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni venec,
rožni venec Božjega usmiljenja in druge.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin.
Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer
se različni stanovi v Cerkvi srečamo. Ob poplavi duhovnih
tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno
preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot
blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v
naše srce.
(povzeto iz spletne strani cerkve Marije Pomagaj na Brezjah)
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Rožni venec
v mesecu oktobru
Mesec oktober je še posebej posvečen
molitvi rožnega venca. Člani ŽPS smo
sklenili, da bi to molitev radi poživili v
različnih starostnih skupinah. Odločili
smo se najprej sami sodelovati, zato
bomo 2. 10. 2015 in
24. 10. 2015 člani ŽPS pol ure pred
večerno mašo v Stopičah vodili
molitev rožnega venca. K sodelovanju
z vsaj enim terminom pa vabimo tudi
člane zakonske skupine, veroučence in
starše skupaj ter mladinsko veroučno
skupino oziroma animatorje na
oratoriju.
Prosti termini v Stopičah, med
katerimi lahko izbirate, so: 5. oktober,
7. oktober, 14. oktober, 17. oktober, 21.
oktober, 28. oktober in 30. oktober.
Lepo vas vabimo, da si torej izberete
vsaj enega od teh terminov in se v
čaščenju Boga povežete skupaj s
celotno župnijo.

Diakonsko posvečenje
24. 10. 2015 bodo ob 10h v novomeški
stolnici v diakone posvečeni g. Boštjan
Gorišek, g. Matej Gnidovec, g. Štefan
Hosta in g. Roman Ivanetič.
Beseda diakon izvira iz grške besede
„diakonos“, kar pomeni strežnik.
Prvi znani diakoni so bili sedmeri
jeruzalemski diakoni s Štefanom na
čelu in jih omenjajo Apostolska dela v
začetku šestega poglavja.
Diakon je lahko stalna služba, za
prej omenjene bogoslovce pa bo
to le prehodna stopnja na poti do
mašniškega posvečenja, ki ga bodo
prejeli naslednje leto.
Diakon praktično lahko že opravlja
večino del, ki jih opravlja duhovnik,
ne more pa spovedovati in maševati.
Zato za naše bodoče novomašnike
radi molimo, da bodo zvesto vztrajali
v svojem odgovoru na klic, ki prihaja
iz Božjih ust. Veliko jih je namreč
poklicanih, a le malo jih na ta klic tudi
dejansko odgovori.

Župnijsko romanje 2015 ...
... bo letos na rožnovensko nedeljo združilo sveto mašo na Sveti gori
ter molitev in lepo petje s prijetnim popotovanjem po Vipavski dolini.
4. oktobra se bodo ob 8h zjutraj iz naše župnije odpravili trije
avtobusi k baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveto goro nad Novo
Gorico, kjer bomo ob 11:30 pri sveti maši. Od tam se bomo odpeljali
na kosilo v gostišče Dama v Vipavi, sledil bo obisk župnijske cerkve
sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju. Tam si bomo ogledali čudovit
in vsebinsko zelo bogat mozaik patra Marka Ivana Rupnika, zapeli
litanije in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledil bo ogled izvira reke
Vipave in postanek v bližnji slaščičarni na glavnem trgu.
Podrobneje o Sveti Gori
O začetkih romarske božje poti
govori latinski napis iz 17. stoletja
na podstavku Marijinega kipa
z Detetom v naročju v kapeli
prikazanja: »Tako se je Marija na
gori Skalnici, sedaj pa se imenuje
Sveta, prikazala leta 1539 Uršuli
Ferligojnici in ji naročila: Povej
ljudstvu, naj mi tukaj postavi hišo
in me prosi milosti.« Uršulo je
posvetna oblast večkrat zaprla v
ječo solkanske graščine, iz katere je
bila vedno čudežno rešena.
Ljudje so začeli trumoma romati
na goro Skalnico, kjer so postavili
leseno kapelo in molili pred
Marijinim kipom, ki sta ga po opisu
vidkinje izdelala brata Floreani iz
Vidma. Usoda tega kipa ni znana,
zdajšnji pa je bil po vzoru prvotnega
narejen v 17.stoletju.
Nezadržna pobožnost romarjev je
omehčala posvetno oblast, ki je
po namestniku goriškega glavarja
Hieronimu Attemsu leta 1540
izdala dovoljenje za zidavo cerkve
na Skalnici. Pri kopanju temeljev so
našli znamenito kamnito ploščo z
vklesanimi ornamenti in molitvijo
Zdrava Marija. Državni arhiv na
Dunaju hrani listine o obstoju
cerkvice iz 14. stoletja, ki so jo
verjetno porušili Turki leta 1470.
Sloves božje poti se je širil in leta
1907 je papež Pij X. podelil cerkvi
naslov bazilika.
Obetajočim časom je sledila vihra
prve svetovne vojne, ki je Sveto
Goro spremenila v kup ruševin,
milostno podobo in frančiškane pa
pregnala v begunstvo, v Ljubljano.

Za povojno obnovo je poskrbel
goriški nadškof Frančišek Sedej
in po načrtih arhitekta Maksa
Fabianija so pozidali romarski
dom, v katerem so uredili
začasno kapelo ter prostore za
brate frančiškane, leta 1922 pa
se je »Begunka« ponovno vrnila
na Goro. Zaradi varnosti so leta
1943 odnesli milostno podobo
na Kostanjevico pri Gorici, nato
v Gorico, kjer je bila iz strahu
pred komunisti ponoči leta
1947 »ukradena«. Leta 1949 so
jo odkrili v Vatikanu in vrnili
slovenskim frančiškanom. Zaradi
poškodb so podobo prenesli z
lesa na platno in jo končno leta
1951 vrnili na Sveto Goro.
Po sklenjenem miru so bili verni
ljudje izpostavljeni preganjanju
in poskusom onemogočanja
romanj, toda verniki so vedno
našli pot do Svetogorske
Kraljice, ki stoji na Gori kakor
prej in izprosi pri Bogu premnoge
milosti svojim zvestim
romarjem. Kljub burni zgodovini
Sveta Gora ni mrtev spomenik,
temveč vse bolj priljubljena
romarska božja pot, kjer Bog po
Marijini priprošnji deli milosti
in kjer človek z božjo pomočjo
spreminja zapleteno življenje.

Svetopisemski
mini maraton
Tudi letos bo v soboto, 17. 10.
2015, v naši župnijski cerkvi Marije
Tolažnice v Stopičah po večerni
maši potekal svetopisemski mini
maraton. Približno dve uri bomo
neprekinjeno brali Sveto pismo.
Letos je na vrsti Markov evangelij,
ki ima 16 poglavij. Vsak, ki se bo
odločil sodelovati, bo lahko prebral
eno poglavje, ostali pa ste lepo
vabljeni k poslušanju. Pri tem vas
nič ne obvezuje. Pridete in odidete
lahko kadarkoli ter se zadržite
kolikor dolgo želite. Prepričan
sem, da lahko vsak najde iz
prebranega kakšen stavek zase, ki
nas bo v mislih spremljal skozi ves
naslednji dan ali teden.

Srečanje za vse,
ki žalujejo po izgubi
ljubljene osebe
»Blagor žalostnim, kajti
potolaženi bodo.« (Mt 5,4)
Če je tudi iz vašega življenja odšel
nekdo, ki vam je veliko pomenil, vam
nudimo srečanje, na katerem lahko
svojo bolečino in upanje podelite z
drugimi. Tako lahko tudi čas žalosti
postane čas milosti. (2 Kor 6,2)
Srečanje bo v nedeljo, 25. oktobra
2015, v Ignacijevem domu
duhovnosti, pri sv. Jožefu v Ljubljani.
(Zbiranje ob 9.00, celodnevni
program, ob 16.00 sv. maša,
potem še priložnost za druženje.)
Zaradi lažje organizacije so prijave
zaželene do 15. oktobra 2015 na
e-naslov: marjana@mic.si ali na
tel. 041586192.

Seminar molitvene skupine
PRENOVA V DUHU tudi pri nas
Upam, da se še spomnite gospe
Zlatke Opalički, ki je že kar nekaj
časa nazaj pri nedeljski maši
pričevala o lepoti in moči Boga,
ki je zanjo storil čudovite reči.
Gospa Zlatka je članica molitvene
skupine Prenova v Duhu. To
molitveno skupino sem pobližje
spoznal v času kaplanovanja
v Dolenjskih Toplicah. Osebno
imam na to molitveno skupino in
njej lasten način molitve zelo lepe
izkušnje in spomine. Odločil sem
se, da to podelim tudi z vami.
Zato sem člane te skupine povabil

tudi v našo župnijo,
z namenom, da
pripravijo seminar
in vam na tak način predstavijo
sebe, predvsem pa obliko
molitve, ki jo ima ta skupina.
Seminarjev bo več, potekali pa
bodo ob sredah, po večerni maši
v Stopičah, v veroučni učilnici,
in sicer od 30. septembra, ko bo
uvodno srečanje, vse tja do 11.
novembra 2015.
Lepo vabljeni k slavljenju Boga,
ki lahko stori čudovite reči tudi
za vas.

NOVE ure, ko me skoraj zagotovo
najdete v župnišču, so:
ponedeljek četrtek
sobota
nedelja
od 8h do 10h od 8h do 10h od 8h do 10h po mašah
Vse dni pa tudi po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.
Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. 

Med 30. 9. 2015 in 11. 11. 2015
bo mladinski verouk zaradi
sredinih seminarjev Prenove
v Duhu potekal ob četrtkih,
ob 20h.

Napovednik
27. 9. ŽEGNANJE NA DOLŽU, ob 11h
29. 9. Zakonska skupina ob 20h, v
župnišču
30. 9. SEMINAR PRENOVE V
DUHU, po večerni maši
2. 10. ŽPS vodi molitev rožnega
venca, pol ure pred mašo
2. 10. Prvi petek in obisk po
domovih z Najsvetejšim
4. 10. Farno romanje z odhodom
ob 8h
7. 10. SEMINAR PRENOVE V DUHU,
po večerni maši
12. 10. Prvi sestanek za starše
PRVOOBHAJANCEV
14. 10. SEMINAR PRENOVE V
DUHU, po večerni maši
17. 10. Svetopisemski mini
maraton, po večerni maši v
Stopičah
21. 10. SEMINAR PRENOVE V
DUHU, po večerni maši
21. 10. Dekanijska priprava na krst,
v Šmarjeti, ob 19h
24. 10. ŽPS vodi molitev rožnega
venca, pol ure pred mašo
25. 10. Žegnanjska nedelja

ŽUPNIJA STOPIČE
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
OZNANILA izdaja župnija Stopiče
Odgovarja: Tadej Kersnič, župnik
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) ++ starši Klobučar,
brat Ivan in teta Terezija
11h (DOLŽ) za sosesko
19h (CEROVEC) ++ Jože Juršič, obl.,
st. starši in sin
Lado
Venčeslav (Vaclav)
TOREK
19h (CEROVEC) ++ Mavsar Franc in
29. september
Marija, 30. obl.
26. NEDELJA
MED LETOM SLOMŠKOVA
27. september
PONEDELJEK
28. september

Mihael, Gabrijel,
Rafael - nadangeli

SREDA
19h (STOPIČE) ++ Marija Gazvoda in
30. september
starši Kastelic
+ Ana Goršin
Hieronim
ČETRTEK
19h (HRUŠICA) ++ Borjan Marija in
1. oktober
Alojz, obl.
+ Lado Turk (Jože
Terezija Deteta
Borjan)
Jezusa
PETEK
18h (DOLŽ) ++ Klemenčič Jožefa,
2. oktober
obl. in Jože
19h (STOPIČE) ++ Slavko Bohte in
Angeli varuhi
Andreja Ucman
SOBOTA
18h (CEROVEC) + Frančišek Drab,
3. oktober
30. dan
19h (DOLŽ) + Rezka Zevnik, obl.
Frančišek
Borgia

27. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM
ROŽNOVENSKA FARNO ROMANJE
4. oktober

PONEDELJEK 19h (DOLŽ) ++ starši in brat Lojze
12. oktober
Ilijaž, starši Škrbec in
Darinka Erlah
Maksimilijan
Celjski

TOREK
13. oktober

8h (STOPIČE) + Marko Peček

SREDA
14. oktober

19h (STOPIČU) za duše v vicah
++ Janez in Kristina
Kozoglav, obl.
19h (CEROVEC) + Anton Turk

Gerald

Kalist I.

ČETRTEK
15. oktober

Terezija Velika
(Avilska)

PETEK
16. oktober

19h (HRUŠICA) + Jože Kobe
(sovaščani)

SOBOTA
17. oktober

19h (STOPIČE) + Franc Štangelj
+ Lado Turk,
(Hrušica 4)

Gal

Ignacij
Antiohijski

29. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM MISIJONSKA 10h (STOPIČE) + Anton, obl. in
18. oktober
starši Goršin

PONEDELJEK
PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + Alojz Kavšek, (DTV 21) 19. oktober
5. oktober
+ Berkopec Franc, obl. Pavel od Križa
Marija Favstina
TOREK
Kowalska
20. oktober
8h (STOPIČE) + Jožica Virant, obl.
TOREK
Irena
6. oktober
SREDA
Bruno
21. oktober
SREDA
19h (STOPIČE) v dober namen
7. oktober
++ družina Goršin in Uršula
Rožnovenska
Jože starejši, obl.
ČETRTEK
Mati Božja
22. oktober
Janez Pavel II.
19h (CEROVEC) ++ Tone, Anton in
ČETRTEK
Marija Plantan
8. oktober
PETEK
++ Turk Jožef, obl. in 23. oktober
Benedikta
Terezija, st. starši
Janez Kapistran
19h (OREHEK) + Janez Kralj, obl.
PETEK
++ starši Cilka in Janez SOBOTA
9. oktober
Abraham
Murn, stric France 24. oktober
SOBOTA
10. oktober

19h (HRUŠICA) + Marija Borjan

Danilo

28. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Anton Šega, obl.
11. oktober
in starši

Anton Marija
Claret

19h (HRUŠICA) ++ Martina Brulc, obl.
in ostali pokojni
Brulc
8h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE) za zdravje in srečo
v družini
+ Vilko Hribar
19h (DOLŽ) + Ana Šašek, obl.
+ Janez Udovč, obl
19h (DOLŽ) + Franc Bačar, obl.
+ Jože Hrovatič, 7. obl.
19h (STOPIČE) +Marija Klobučar,
obl. (Plemberk)
+ Ana Goršin

30. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM ŽEGNANJSKA 10h (STOPIČE) + Franc Podržaj
25. oktober

